
اوائل مهرمـاه امسـال، روزنامه ی 
هفتـه

لبنانـی »االخبـار« گزارشـی را 
منتشـر کـرد کـه موضـوع آن 
و  آمریکایی هـا  جدیـد  طـرح  افشـای 
سـعودی ها به منظـور ایجـاد »آشـوب« در 
ایران بـود. این طـرح البتـه بخشـی از یک 
طـرح کلی تـر بـه نـام »چارچوب شـراکت 
راهبـردی قـرن بیسـت ویکم بیـن ایـاالت 
متحـده و پادشـاهی عربـی سـعودی« بود 
کـه در جریـان سـفر ترامپ بـه ریـاض، در 
بهار 96 مطرح شـده بـود. در مقدمه ی این 
طـرح چنیـن آمـده: »ایـن سـند، اهـداف 
مذکـور در طـرح پیشـنهادی پادشـاهی 
عربـی سـعودی را در چارچـوب اجـرای 
شـراکت راهبردی قـرن بیسـت ویکم بین 
ایـاالت متحـده و عربسـتان سـعودی را بـا 
ابعـاد سیاسـی، امنیتـی و اقتصـادی آن به 
تفصیـل بیـان می کنـد، به طوری کـه بـه 
تحقـق برنامـه ی انتخاباتـی رئیس جمهور 

دونالد ترامپ منجر شود«.

طـرح عنکبـوت و نمـرود، بـرای 
ایـران ناامن سـازی 

طبـق گـزارش االخبـار، ایـن سـند دارای 
دو طـرح مـوازی بـرای مقابلـه بـا ایـران به 
بـود.  »نمـرود«  و  »عنکبـوت«  نام هـای 
هـدف نهایی امـا یـک چیـز بـود: بی ثبات 
کـردن و ناامن سـازی فضـای داخـل ایران 
تـا پایین تریـن حـد ممکـن، و بـه مـوازات 
آن، تـاش بـرای تبدیـل کـردن ایـران به 
یـک رژیـم مطیـع و وابسـته. االخبـار در 
ادامه می نویسـد که سـه هـدف بلندمدت، 
میان مـدت و کوتاه مـدت بـرای آن در نظر 
گرفتـه شـده اسـت: در بلندمـدت هـدف 
اصلـی تغییـر نظـام اسـت، در میان مـدت 
بی ثبـات کـردن کشـور، و در کوتاه مـدت 
کـه سـقف آن دوازده مـاه در نظـر گرفتـه 
بـه سـران  پیـام  »ارسـال  اسـت،  شـده 

رژیـم ایـران اسـت مبنـی بـر اینکه تـاوان 
خواهنـد  را  منطقـه  در  دخالت هایشـان 

داد.«
مطابـق ایـن طـرح، دو اقـدام ملمـوس و 
اساسـی بایـد علیـه ایـران انجـام بگیـرد: 
اول »فشـار اقتصادی بـر مردم ایـران«، که 
شـامل تضعیـف اقتصـاد داخلـی، افزایش 
تـورم، بیـکاری، رکـود، گرانـی و... اسـت، 
و دوم »فشـار سیاسـی بـر  نظـام سیاسـی 
ایـران« از طریـق سـلب مشـروعیت از آن 
در داخـل کشـور، بـا توسـل بـه راه هـای 

گوناگـون.
در  گذشـته  هفتـه ی  کـه  آشـوب هایی 
کشـور انجـام شـد، در حقیقـت بخشـی از 
پـروژه ی مذکـور بود کـه اگرچه شـروع آن 
از عـراق و لبنان بـود، اما قـرار بـود به مانند 
زنجیره ای به هم پیوسـته، به ایران رسـیده 
و کار را یکسـره کنـد. دشـمن کـه مترصد 
ایجـاد فضایـی بـرای کشـاندن آشـوب ها 
بـه ایران بـود، بـه محـض اعام خبـر طرح 
سـهمیه بندی بنزیـن،  از ظهـر جمعـه در 
نقاطـی محـدود  درگیـری آغـاز شـد و به 
سـرعت در روز شـنبه بخش های زیادی از 
کشـور را فرا  گرفت.توطئه ی طراحی شـده 
می توانسـت ایـران را هـم ماننـد عـراق و 
لبنـان تـا چندین هفتـه بـه درازا بکشـاند. 
امـا چـرا اینگونـه نشـد؟ چـرا توطئـه ای با 
این ابعـاد پیچیده، ظرف چنـد روز برچیده 

شـد؟ بی تردیـد دو علـت اساسـی دارد:

اول نقـش بی بدیـل مدیریت رهبر 
انقالب

کمتـر از 24 سـاعت از وقـوع آشـوب در 
ایران، رهبـر انقـاب شـجاعانه وارد میدان 
شـدند و برخاف تحلیل بسـیاری از افراد و 
جریان های سیاسـی- اجتماعـی، حمایت 
خـود را از مصوبـه ی سـران قـوا اعـام 
کردنـد. اگـر غیـر از ایـن بـود، و ایـن پیـام 

بـه آشـوب گران مخابـره می شـد کـه بین 
حاکمیـت سیاسـی، دوگانگی وجـود دارد، 
بی تردیـد دامنه ی اغتشاشـات و آشـوب ها 
تـا همیـن امـروز ادامـه یافتـه بـود. در هر 
کشـوری که تصویر اختـاف و تفرقه میان 
حاکمیـت بازنمایی شـد، فضا بـرای ایجاد 
آشوب توسط اغتشـاش گران بیشتر فراهم  
شـده اسـت. آنان بـه خوبـی دریافتنـد که 
مسـئوالن کشورشـان دارای صـدای واحد 
نیستند و می توانند از این شـرایط استفاده 
کننـد. رهبـر انقـاب امـا بـا هوشـیاری و 
بصیـرت کامـل از شـرایط به وجـود آمـده، 
بـه  را  یکپارچـه«  »حاکمیـت  تصویـر 
آشـوبگران داخلـی، و البته رهبـران اصلی 
آشـوب در خـارج از کشـور نشـان دادنـد 
و همیـن هـم موجـب شـد، کـه تنهـا یک 
روز بعـد از اعـام ایـن موضـع، از جمعیت 
اغتشـاش گران بـه طـرز قابـل ماحظه ای 

کاسـته   شـود. 

دوم، حضـور بـه موقـع مـردم در 
میـدان

را  خـود  اقدامـات  انقـاب،  رهبـر  اگـر 
امـا  می دادنـد  انجـام  احسـن  نحـو  بـه 
مـردم، بـرای دفـاع از نظـام بـه میـدان 
نمی آمدنـد، بـاز هـم یقینـا این آشـوب، به 
ایـن زودی هـا تمـام نمی شـد. در حقیقت 
حضـور هوشـمندانه  و بـه موقـع مـردم، 
مکمـل رفتـار شـجاعانه ی رهبـر انقـاب 
بـود. گرچـه ایـن موضـوع اتفـاق جدیدی 
نیسـت و افـکار عمومـی جهـان، بارهـا در 
صحنه هـای مختلف چـون آشـوب دی ماه 
96 و فتنه هـای 78 و 88 آن را دیده اسـت، 
امـا به تعبیـر رهبـر انقـاب، این ماجـرا بار 
دیگر قدرت و عظمـت مردم ایران را نشـان 
داد: »بنـده اصـرار دارم کـه همـه ی آحـاد 
ملّت بـه ایـن اقتـدار و عظمـِت خودشـان 
توّجه داشـته باشـند. یک توطئـه ی عمیِق 

وسـیِع بسـیار خطرناکـی کـه آن همه هم 
پـول خرجـش شـده بـود - چقـدر پـول 
خرج کـرده بودند - چقدر زحمت کشـیده 
بودنـد کـه بتواننـد در یـک بزنگاهـی، در 
یـک فرصتـی ایـن حرکـت تخریـب و 
تحریـق و آدم کشـی و شـرارت و ماننـد 
اینهـا را انجـام بدهنـد و بـه مناسـبت این 
قضّیـه ی بنزیـن فکـر کردنـد کـه حـاال 
ایـن فرصـت برایشـان پیدا شـده و لشـکر 
خودشـان را وارد میـدان کردنـد، ]لکـن[ 
ایـن حرکـت بـه وسـیله ی مـردم نابـود 
شـد. بله، نیـروی انتظامی، بسـیج، سـپاه، 
دیگران در آن چند روز وارد میدان شـدند 
و در مواجهـه ی سـخت، کار خودشـان را، 
وظیفـه ی خودشـان را انجام دادنـد، لکن 
کاری کـه ملّت در ایـن یک هفتـه کردند، 
خیلـی باالتـر بـود، خیلـی مهم تـر بـود از 
هر حرکـت میدانـی؛ ]یعنـی[ ایـن کاری 
کـه از زنجـان و تبریـز شـروع شـد، بعـد 
بـه همـه ی شـهرهای کشـور بلکـه حّتی 
شـنیدم بـه بعضـی از روسـتاها رسـید، 
آخر هم پریـروز در تهـران ایـن حرکِت به 
این عظمـت انجـام گرفـت. دشـمن - آن 
دشـمن اصلـی، نـه ایـن آدمهـای پسـت 
اسـتکبار  یعنـی   - و کوچـک  و حقیـر 
جهانـی، صهیونیسـم جهانـی، آنهایی که 
نشسـته اند پشـت مانیتورهـای اساسـی 
سیاسـی خودشـان و دارند دنیا را مراقبت 
می کننـد، می فهمنـد کـه ایـن حرکـت 
یعنـی چـه؛ آنهـا تـو دهنـی می خورنـد، 
می شـوند  عقب نشـینی  بـه  وادار  آنهـا 
در مقابـل حرکـت عظیـم ملّـت ایـران. 
خدا را سپاسـگزاریم، خـدا را شـاکریم و از 
ملّت ایران سپاسـگزار و شـاکریم؛ و شـکر 
این حقیـر قیمتی نـدارد، ارزشـی نـدارد، 
ایـن  شـاکر  ان شـاء اهلل  متعـال  خـدای 
 حرکـت عظیـم مردمـی هسـت و خواهد

 بود.« 98/9/6
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مهم ترین نقطه ی قوت مـا در قیام جمهوری اسـامی، نقطه ی قوت انسـانی بود. ما که نه سـاح داشـتیم، نه پول داشـتیم، نه سـازماندهی 
داشـتیم، نه حزب داشـتیم و نه پشـتیبانی جهانی؛ ما ملـت ایـران در همه ی کشـورهای دنیا یـک نقطه را نداشـتیم کـه از قیـام، انقاب و 

حرکت ما حمایت و دفـاع کنند. آنچـه این ملت را پیـروز کرد، قـدرت نیروی انسـانی بـود.   83/4/16 

آنچه این ملت را پیروز کرد، قدرت نیروی انسانی بود  
این شماره تقدیم می شود به ارواح طیبه شهدای نیروی انتظامی در اغتشاشات اخیر  مخصوصا  شهیدان ایرج جواهری و رضا صیادی
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)دفترحفظ و نشرآثارحضرت آیت ا... العظمی خامنه ای(       

ارتـبـاط بـا 
خط حزب ا...                                

نـشــریـه جـامـــعـه 
مـؤمــن و انـقــالبــی

eitaa.com/khattehezbollah :ایتا   
             ble.im/khattehezbollah                                     :بله   

امام کالم

ما از ملت مان مطمئن هستیم
همـه اطـاع داریـد کـه آن چیـزی کـه 
بـرای همـه ی مـا الزم اسـت، ایـن اسـت 
که مـا در فکـر ایـن باشـیم کـه مـردم را 
در صحنه نـگاه داریـم، و این یک سـرش 
بسـته به دولت و رئیس جمهـور و مجلس 

اسـت، یک سـرش هم مربـوط به خـود مـردم. اگر ایـن طـرف را شـما نگه داریـد، ما 
از ملت مـان مطمئـن هسـتیم کـه بـه حسـب غالـب و اکثریـت، آن طـرف را حفـظ 
می کننـد. این طـرف باید بنـا بگذارد بـر اینکـه با هم مثـل یک دسـت باشـند، و این 

کاری را کـه انجـام می دهنـد، همـه بـا هـم هم صـدا باشـند.    64/8/9   

ویرانی خاندان

انقالبیگری اخالق

2۵۰ ساله انسان

رصدی گزارش

امیرالمؤمنین آنچه    تشخیص می داد، بدون هیچ گونه 
مباالتی عمل می کرد

ایرانی خانواده این است حزب اهلل

آنچه مـا از بّچه های دانشـجو، از شـما جوان هـای عزیز کـه من خیلـی به شـماها واقعاً  
عاقه منـدم، انتظار داریم این اسـت که شـماها بایـد خودجوش باشـید، بایـد خودکار 
باشـید، باید منتظـر این نباشـید که شـما را بـه کار وادار کننـد؛ بخصـوص جوان هایی 
که مثـًا مربوط بـه تشـّکل های گوناگـون دانشـجویی هسـتند. باید خـودکار حرکت 
کنید... اگـر چنانچـه ان شـاءاهلل شـما جوان ها بـا ایـن حرکت ها پیـش برویـد و زمینه 
را بـرای روی کار آوردن یـک دولت جـوان و حزب اللهی آمـاده کنید، بنـده معتقدم که 
بسـیاری از ایـن نگرانی های شـما و دغدغه هـای شـما و غّصه های شـما پایـان خواهد 

پذیرفت؛ ایـن غّصه ها هـم البّته فقـط مخصوص شـماها نیسـت.    98/3/1   

مردم رهبریمسئله مطالبه 

رهبری خاطرات 

عدالتخواهی اصول

زمینه را برای روی کار آمدن دولت جوان و 
حزب اللهی فراهم کنید

گناه کبیره تمدن غرب نسبت به بشریت

مدّرس ایستاد و حرفش را زد
امام رضوان اهلل علیه بارها اســم »مدّرس« را می آوردند. مگر خصوصیت مدّرس 
چه بود؟ از مدّرس عالِم تر هم داشــتیم. مدّرس خصوصیت عمده اش این بود که 
هیچ عامل ارعاب و تهدید و تطمیع و فریبگــری در او اثر نمی کرد. همان وقتی 
که علی الّظاهر فضا را بر ضّد او آن چنان متشــّنج کرده بودند که علیهش شعار 
می دادند، او ایستاد و حرف خودش را زد. این خصوصیت یک نماینده خوب در 

 78/11/26 مجلس است. 
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ــردم  ــوید، از مـ ــط بشـ ــطه مرتبـ ــردم بی واسـ ــا مـ ــد، بـ ــردم برویـ ــان مـ ــه میـ بـ
ــا  ــیار مهـــم اســـت. گزارش هایـــی کـــه بـــه مـ بشـــنوید؛ ایـــن از کارهـــای بسـ
می رســـد، هرچنـــد آن گزارش هـــا صادقانـــه باشـــد، اّمـــا خیلـــی تفـــاوت 
می کنـــد بـــا آنچـــه انســـان در مواجهـــه ی بـــا مـــردم و رفتـــن در میـــان مـــردم 
مشـــاهده می کنـــد و می بینـــد... 96/۵/12 بـــا مـــردم بایـــد حـــرف بزنیـــد. حـــرف 
زدن بـــا مـــردم بـــه صـــورت روبـــرو و رودررو، بـــا مـــردم حـــرف بزنیـــد مســـائل را 
بـــه مـــردم بگوییـــد، بگوییـــد کـــه دشـــمن می خواهـــد از رخنـــه ی اقتصـــادی 
ـــکات  ـــا مش ـــه م ـــد البت ـــد، بگویی ـــردم بگویی ـــه م ـــح ب ـــن را صری ـــد، ای ـــتفاده کن اس
اقتصـــادی ای داریـــم دشـــمن می خواهـــد از ایـــن اســـتفاده کنـــد، مـــا نخواهیـــم 
گذاشـــت و بـــه کمـــک شـــما احتیـــاج داریـــم. بـــه مـــردم گفتـــه بشـــود مـــا 
ـــد  ـــه بزن ـــد و ضرب ـــتفاده بکن ـــود و اس ـــه وارد بش ـــن رخن ـــمن از ای ـــم دش نمی گذاری
ـــا  ـــا ب ـــد م ـــد، بگویی ـــن را بگویی ـــم ای ـــاج داری ـــما احتی ـــک ش ـــه کم ـــا ب ـــور ام ـــه کش ب

ــتیم...   97/4/24 ــدرت می ایسـ ــه ی قـ همـ

به میان مردم بروید و با آنها رو در رو حرف بزنید

]از خصوصیات امیرالمومنین[ قاطعیــت و صابت در راه حق اســت. این خصوصیت، اگر 
نگوییم مهم ترین، حداقل بارزترین خصوصیت زندگی امیرالمؤمنین است. آن چیزی که اول 
از این دستگاه حکومت مشاهده می شود، این است که امیرالمؤمنین بعد از تشخیص حق، 
هیچ چیزی نمی تواند جلوی راه حق او را بگیرد. پیامبر درباره ی او فرموده اســت: »خشــن 
فی ذات اهلل«. امیرالمؤمنین از جمله ی کسانی اســت که در راه خدا، هیچ کس و هیچ چیزی 
نمی تواند جلوی او را بگیرد و مانع او بشود؛ آنچه را که تشخیص داد، بدون هیچ گونه مباالتی 
عمل می کند. اگر به سرتاســر زندگی امیرالمؤمنین نگاه کنید، این خصوصیت را مشاهده 
می کنید؛ قاطعیت و صابت. از اوِل نشستن بر مسند حکومت، امیرالمؤمنین این قاطعیت 
و صابت را نشان می دهد. یعنی حکومت وقتی که به نام خدا و برای خدا و برای اجرای احکام 
الهی اســت، باید تحت تأثیر هیچ ماحظه  ای که مخالف با حق باشــد، قرار نگیرد. این، آن 
منطقی است که امیرالمؤمنین دنبال می کرد. اگر دشمنان علی بن  ابی طالب)( را مشاهده 

کنید، می بینید که این قاطعیت چه قدر مهم است.     7۰/1/26 

مشـکات معیشـتی، امـروز چیـزی اسـت کـه آحـاد مـردم، همـه آن را احسـاس 
می کنند؛ یـک بخشـی از مـردم هـم بشـّدت و واقعـاً زیـر فشـارند؛ گرانی هسـت؛ در 
مواد غذایـی، گوشـت، تخم مرغ، مـرغ، بقّیـه ی چیزهـای الزم در زندگی، اجـاره بهای 
مسـکن، در وسـایل منزل، وسـایل دیگر و امثال اینها، گرانـی فراوان اسـت. خب اینها 
واقعاً فشـار مـی آورد روی مردم؛ یک مشـکاتی اسـت که وجـود دارد؛ ...کارشناسـان 
اقتصـادی کشـور و بسـیاری از مسـئولین، مّتفقنـد بـر اینکـه عامـل ایـن حـوادث، 
تحریم هـای خارجـی نیسـت، عامـل ایـن حـوادث، درونـی اسـت، مشـکات داخلی 
اسـت. ...کارشـناس ها هـم تقریباً -تـا آنجایی کـه بنـده مّطلع شـده ام- مّتفـق بر این 
معنا هسـتند. نه اینکـه تحریمها اثـر ندارد؛ چـرا، تحریم هـا هم اثـر دارد؛ اّمـا عمده ی 
تأثیر، مربـوط به عملکرد ماها [مسـئولین] اسـت. اگر چنانچـه این عملکردهـا بهتر از 
این باشـد، بـا تدبیرتـر از ایـن باشـد، بهنگام تـر از ایـن باشـد، قوی تـر از این باشـد که 
امروز هسـت، ...می شـود عاج کرد. بیشـتِر مشـکل، ناشـی از مسـائل درونی و داخلی 

خود مـا اسـت.  97/۵/22  

تشکیل خانواده را دسِت کم نگیرید. شاید من بتوانم بگویم یکی از گناهان کبیره ی تمدن 
غرب نسبت به بشــریت، این است که ازدواج و تشــکیل خانواده را در چشم مردم سبک 
و کوچک کرد. این تمدن، قضیه ی زن و شــوهر را مثل لبــاس که عوض می کنند و مثل 
مغازه ای که با آن معامله می کنند... و این کار را با هر دو طرف - زن و مرد - انجام داد؛ یعنی 
در واقع احساســات و عواطف و غرایزی را که از زن و مرد زود برانگیخته می شود، به جان 
خانواده انداختند، که تا هر کدام از دیگری دلخوری  ای پیدا کرد یا مانعی ایجاد شد و عیبی 
دید؛ یا چیز دیگری چشمش را گرفت، خانواده تهدید شود. اسام اینگونه نیست؛ اسام 
بشدت بنیان خانواده را مســتحکم قرار داده و پایه های آن را قرص کرده و به آن سفارش 

کرده است.   83/3/2۰ 

عامل گرانی بی تدبیری داخلی است نه تحریم ها

پشتیبان قوه قضائیه در تحقق عدالت باشید

تشکیل بسیج، مصداق تام و تمام تبدیل تهدید به فرصت بود. درست توجه کنید؛ سیزدهم 
آبان ۵8 ماجرای النه ی جاسوسی اتّفاق افتاد؛ آمریکایی ها در این ماجرا تحقیر شدند، شروع 
کردند تهدید کردن، واکنش نشان دادن؛ هم تهدید زبانی ]کردند[ و هم ناوهای آنها به طرف 
خلیج  فارس سرازیر شد؛ یعنی یک تهدید عملی. خب یک ملّتی مثل ملّت ایران در آن روز 
که نه نیروی نظامی دارد، نه امکانات دفاعی آن چنانی دارد، نه موشک دارد، نه هواپیماهایش 
درست و حسابی کار می کنند، حاال ناگهان آمریکا ]هم[ با همه ی وجود بیاید به مقابله ی او 
و تهدید کند؛ این تهدید است دیگر، درست است؟ هنوز یک ماه از قضّیه ی سیزدهم آبان 
نگذشته بود که در پنجم آذر ۵8 امام دستور تشکیل بسیج را داد؛ یعنی این حرکت عظیم، 
این حضور عظیم، این قدرت نمایی بزرگ در مقابل تهدید آمریکا در کمتر از یک ماه بعد از 
حادثه ی سیزدهم آبان به وجود آمد؛ این یعنی در حقیقت بسیج ]باعث[ تبدیِل تهدید به 

فرصت شد؛ این حقیقت بسیج است.
اگر از آن تهدید کسی می ترسید، مثًا  فرض کنید امام جا می زد، یا احتمال می دادند که 
دشــمن بتواند یک ضربه ای وارد کند و این حرکت عظیِم ایجاد بسیج انجام نمی گرفت، 
معلوم نبود سرنوشت کشور به کجا برسد؛ وجود بسیج موجب شد که آن تهدید، تبدیل 
شد به این فرصت عظیم. پس منطق اصلی بسیج این است: رفع تهدیدها و تبدیل تهدیدها 
به فرصت. تهدیدهای زیادی داریم، هر کدام از این تهدیدها بایستی با ابتکار بسیجی تبدیل 
بشود به یک فرصت؛ هر چه تهدیدها بیشتر، فرصت ها بیشتر؛ بنابراین تهدید برای ما دیگر 

تهدید نیست، ]بلکه[ تهدید به برکت بسیج، برای ما ایجاد فرصت می کند. 98/9/6

با ابتکار بسیجی، تهدیدها تبدیل به فرصت خواهد شد

در ایران قبـل از انقـاب، نه فقـط از لحاظ اقتصـاد زمان پهلـوی، بلکـه از لحاظ حتی 
پایه هـای اقتصادی کـه تا سـال ها بعـد هم اثـرش باقـی مانـد بزرگ تریـن خیانت را 
رژیـم پهلـوی به اقتصـاد ایـران کرده اسـت! ایـران را بـه انبـار کاالهـای وارداتـِی کم 
ارزش و بی فایـده ی غربـی تبدیـل کردنـد؛ ابزارهـای بنجـل و چیزهـای زیـادی و 
غیـرالزم را بـا پول هـای کان خریدند! کشـاورزی این کشـور را کـه یـک روز به کلّی 
خودکفا بـود، به کلّی نابـود کردنـد؛ به طوری که بعد از گذشـت سـال ها هنـوز هم که 
هنوز اسـت، کشـاورزی ما بـه حال اّول برنگشـته اسـت، چـون سـیل مهاجرت هایی 
که با تشـویق آن ها به سـمت شـهرها بـه راه افتـاد، چیـزی نبود که به آسـانی بشـود 

جلوش را گرفـت.     79/1/6 

خائن ترین افراد به اقتصاد ایران را بشناسید

گاهی اوقات قّوه قضایّیه مایل است واقعاً کاری انجام دهد، که اگر پشتوانه این طوری 
هم ببیند، حتماً انجام خواهد داد. بعضی از امواج سیاسی جلِو قّوه قضایّیه را در بعضی از 
کارها می گیرد؛ بنابراین تصّور نمی کنم این کار تضعیف نظام باشد. البته گاهی ممکن 
است در شرایطی تضعیف باشد، اما در شرایطی هم تقویت است؛ یعنی در واقع کمک به 
آنهاست تا کاری را که می خواهند، بتوانند بکنند و در برابر بعضی از جریان های سیاسی 

که مزاحمت ایجاد می کنند، حربه ی قوی تری داشته باشند.  82/2/22 

دشمن تو دهنی خورد
درحالی که آشوب های عراق و لبنان چندین هفته است که ادامه دارد، آشوب های 

ایران ظرف چند روز خاتمه یافت. خط حزب اهلل علت آن را بررسی می کند

رهبر انقالب در دیدار با بسیجیان

این را شما توّجه داشته باشــید که نظام در یک کارزار عظیمی قرار دارد. اینکه گفتم 
جای خودمان را بدانیم، مسئله را بشناسیم، اصل مسئله این است: شما در وسط میدان 
کارزارید، یک کارزار همه جانبه ی عظیم؛ این کارزار را باید احساس کنید، طرف مقابل 
را باید بشناسید و این جور، تکلیف همه ی ما معّین می شود. نظام، بدون مشی انقابی 
ارزشی ندارد؛ واقعاً ارزشــی ندارد. نظام، اگر چنانچه مشی انقابی نداشته باشد، به آن 
آرمان ها نخواهد رســید، به دنبال آن آرمان ها نخواهد بود و با آن رژیم های گذشته ی 

کشور هم هیچ تفاوتی نخواهد داشت و ارزشی ندارد.  97/3/7    

نظام، بدون مشی انقالبی ارزشی ندارد 

1. در هیچ حادثه ای غافلگیر نشوید
در همه ی زمینه ها، زمینه ی دفاع در میدان ســخت، در میدان نیمه ســخت، در میدان نرم، آماده به کار باشــید. 
بسیج در همه ی محلّه های کشور، راهبرد و تاکتیِک آماده داشته باشــد؛ در مقابل حوادث گوناگون، تاکتیک ها 
و راهبردهای آماده داشته باشید... سعی کنید در هیچ قضّیه ای غافلگیر نشــوید. تجربه ی کمیته ها در سال 60 
تجربه ی خوبی است، از آن تجربه استفاده بشــود. کمیته های انقاب اسامی در سال 60 در محّات مختلف، در 
جاهای مختلف، همه  جا حضور داشتند؛ همیشه هم حضور داشتند؛ هر حادثه ای که در آن منطقه رخ می داد، اّول 
چشم انسان می افتاد به برادران کمیته. البّته آنها تازه کار بودند، آگاهی های امروز شما را، توانایی های امروز شما را 

اصًا نداشتند، اّما حضور دائمی داشتند؛ این حضور دائمی خیلی مهم است.

2. در جنگ نرم هیچ وقت عکس العملی عمل نکنید
در جنگ نرم هیچ وقت عکس العملی عمل نکنید. البّته پاسخ دشمن را باید داد اّما بهتر از عکس العملی عمل کردن 
و واکنشی عمل کردن، عمل کردِن ُکنشی و ابتکاری است. یک قدم همیشه از دشمِن خودتان جلوتر باشید؛ حدس 
بزنید که دشــمن چه حرکتی می خواهد انجام بدهد، حرکِت خنثی کننده و پیش گیرنده را قبل از او انجام بدهید؛ 
مثل یک شطرنج باز ماهر که حدس میزند طرف مقابل چه حرکتی را انجام خواهد داد، و قبل از اینکه حرکت را انجام 

بدهد، کاری را انجام می دهد که او قفل بشود، نتواند آن حرکت را انجام بدهد؛ همیشه جلوتر از او حرکت کنید.

3. نگذارید ارتباطات تان با مسجد ضعیف بشود
نگذارید ارتباطات تان با مسجد ضعیف بشود. بسیج متولّد مساجد است؛ از 
مساجد ]به جبهه[ اعزام شدند، پیکرهای مطّهر شهدا به مساجد برگشتند، 
در مساجد غالباً توجیه شدند؛ از مســاجد جدا نشوید. البّته در مسجد، با 
اخاق اسامی رفتار کنید؛ حضور در مسجد مایه ی دو دستگی و اختاف 

و دعوا و مانند اینها نشود. 

4. در مجموعه های هم هدف با بسیج همکاری کنید
با مجموعه هایی که در جهت هدف های بسیج حرکت می کنند ولی 
جزو نیروهای مقاومت نیســتند همکاری کنید، هم افزایی کنید. در 
کّل کشور مجموعه هایی حضور دارند، در دانشگاه، بیرون دانشگاه، در 
جاهای مختلف که حرکتشان در جهت هدف های بسیج مستضعفین 

است، با اینها همکاری کنید، هم افزایی کنید،  همراهی کنید.

5. خدمات بسیج را هنرمندانه در معرض اطالع عموم بگذارید
خدمات بسیج را در معرض اّطاع عموم بگذارید. بسیج، خدمات فراوان و عظیمی دارد، ]اّما[ خیلی از مردم نمی دانند. بسیج در یک منطقه ای خدمت 
بزرگی را انجام داده، خب خود مردِم آن منطقه می دانند، اّما دیگران ]نمی دانند[. اینها را به شکل هنرمندانه ای مسئولین محترم بسیج باید در اختیار 
افکار عمومی بگذارند تا مردم بدانند که بسیج عاوه بر اینکه امنّیت آنها را در مقابل اشرار حفظ می کند... و از امنّیت دفاع می کند، این خدمات بزرگ را 

هم انجام می دهد.

6. سازمان بسیج را چابک نگه دارید 
بسیج در عین گستردگی بایستی چابک باشد؛ نگذارید سازمان بسیج اسیر پابندهای رایِج اداری بشــود که خیلی از کارها و تکلّفات اداری هست که 

مجموعه های انسانی را زمین گیر می کند؛ نگذارید بسیج زمین گیر بشود. 

7. در مقابل توطئه نفوذ دشمن هشیار باشید
نکته آخر هم اینکه بدانید که بسیج بشّدت در معرض توطئه ی دشمن و نفوذ دشمن است؛ این را فراموش نکنید. به همین دالیلی که در اهّمّیت بسیج 
گفتیم، دشمن همه ی سعی و توان خودش را می کند که علیه بسیج توطئه کند و نفوذ کند تا از درون، بسیج را دچار مشکل کند؛ و البّته این یک حرکت 

عظیم، یک مبارزه و یک مقابله است؛ این را هم بدانید که به حول و قّوه ی الهی بر همه پیروز خواهید شد. 

برای همه محله های کشور راهبرد و تاکتیک 
آماده داشته باشید

هفت توصیه مهم و راهبردی رهبر انقالب به بسیجیان


